
II          ✽          SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

26 stycznia w Bielskim Centrum Kultury obchodzili-
œmy XXIX rocznicê podbeskidzkiego strajku generalne-
go. W trakcie uroczystoœci kolejne dziewiêæ osób zosta-
³o uhonorowanych tytu³ami „Zas³u¿ony dla podbeskidz-
kiej Solidarnoœci”.

19 marca za³oga bielskiej spó³ki Proseat pikietowa³a
przed bramami swego zak³adu. To by³ kolejny etap wal-
ki zak³adowej „Solidarnoœci” o podwy¿ki wynagrodzeñ.
Trzeba by³o jeszcze wielu dzia³añ, by w koñcu za³oga
odnios³a sukces.

Kwiecieñ 2010 roku to czas narodowej ¿a³oby po trage-
dii w Smoleñsku. Podbeskidzcy zwi¹zkowcy oddali ostatni
ho³d prezydenckiej parze w Warszawie, uczestniczyli te¿
w uroczystoœciach ¿a³obnych w Krakowie. Nie zabrak³o
nas te¿ na pogrzebie prezesa IPN, Janusza Kurtyki.

Z okazji Œwiatowego Dnia Pamiêci Ofiar Wypadków
przy Pracy zorganizowaliœmy 30 kwietnia seminarium
bhp, poœwiêcone w tym roku g³ównie omówieniu skut-
ków wprowadzenia w ¿ycie nowej ustawy o emeryturach
pomostowych.

Ju¿ ponad 20 lat trwaj¹ kontakty podbeskidzkiej „So-
lidarnoœci” z francuskimi zwi¹zkowcami z CFDT re-
gionu Franche-Comté. W maju w Besancon, podczas wi-
zyty oœmioosobowej grupy z Podbeskidzia,  podpisana
zosta³a umowa o kontynuowaniu wspó³pracy.

24 maja odby³o siê ostatnie zebranie cz³onków Za-
rz¹du Regionu Podbeskidzie i Regionalnej Komisji Re-
wizyjnej, wybranych na kadencjê 2006-2010. Zebranie
zakoñczy³o siê wspólnym zdjêciem zwi¹zkowców przed
siedzib¹ ZR.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” przeprowa-
dzi³a trzeci¹ edycjê konkursu „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom”. Wyniki og³oszono 26 maja. Wœród szes-
nastu laureatów znalaz³a siê jedna firma z regionu Pod-
beskidzie. To Bielskie Zak³ady Obuwia „Befado”.

18 czerwca odby³o siê sprawozdawczo-wyborcze XI
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regio-
nu Podbeskidzie. W obradach uczestniczy³o blisko 160
delegatów. Zwi¹zkowcy zdecydowali, ¿e przez kolejn¹
kadencjê szefem Podbeskidzia bêdzie Marcin Tyrna.

6 czerwca w Warszawie odby³a siê beatyfikacja kapela-
na „Solidarnoœci”, ks. Jerzego Popie³uszki. W uroczysto-
œciach na placu Pi³sudskiego uczestniczy³a 150-osobowa re-
prezentacja podbeskidzkiej „Solidarnoœci” z w³asnymi trans-
parentami, sztandarami zwi¹zkowymi i flagami.

26 czerwca na cmentarzu w ̄ ywcu-Zab³ociu pochowa-
ne zosta³y prochy Antoniego Bobowskiego, bielskiego na-
uczyciela, dzia³acza podbeskidzkiej „Solidarnoœci” i wiêŸ-
nia politycznego. Antoni zmar³ 30 stycznia 2010 roku w
Szwecji, do której wygna³ go re¿im genera³a Jaruzelskiego.

21 lipca podbeskidzka „Solidarnoœæ” zorganizowa-
³a konferencjê pt. „Raport »Praca polska 2010« i co da-
lej?”. Spotkaniu przewodniczy³ dr Stefan Portet - eks-
pert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” do spraw
ekonomicznych.

„Solidarnoœæ” spó³ki Œrubena Unia w ¯ywcu prze-
prowadzi³a 5 sierpnia dwugodzinny strajk ostrzegawczy.
By³ to kolejny etap trwaj¹cej od wielu miesiêcy walki o
podwy¿ki p³ac w tej spó³ce. Spór zbiorowy z zarz¹dem
firmy rozpocz¹³ siê tam w grudniu 2009 roku.


